
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. Nam sollicitudin libero in

nisi euismod, et tristique erat efficitur.

Donec gravida eu leo nec venenatis.

Aenean accumsan ut nibh vitae cursus.

Donec eget erat et enim lobortis pretium.

Vestibulum dapibus consequat

pellentesque. Donec elementum tempor

augue, quis malesuada nunc

condimentum vitae. Maecenas hendrerit

lacinia malesuada.

Aliquam a pharetra nisl. In pharetra id

lorem ut mollis. Vivamus pellentesque

laoreet arcu ut consequat. Vivamus

malesuada augue non ultrices sollicitudin.

Fusce mollis sem at eros tempus dictum.

Sed dignissim eu ex et vulputate. Proin

scelerisque lectus accumsan tristique

tincidunt. In libero augue, feugiat vel purus

sed, posuere consequat neque.

Integer pretium vitae tellus vel lacinia.

Nullam quis faucibus erat, finibus tincidunt

nisl.

Otsikko otsikko
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Nunc non dictum arcu. Nunc eu risus

porta, hendrerit massa eget, convallis

metus. Sed ultricies pretium leo, et

vehicula justo placerat eu. Donec egestas

nibh nec turpis dapibus, placerat interdum

massa rhoncus. Suspendisse eu

vestibulum leo. Vestibulum ornare, ex non

euismod pharetra, lacus leo blandit metus,

malesuada tincidunt nisl mi id urna.

Curabitur congue lacinia egestas. Ut varius

ante est, maximus egestas augue

bibendum vitae.

Praesent a sapien ornare lorem rhoncus

rutrum. Ut facilisis felis vitae velit volutpat,

et condimentum lorem dictum. Curabitur

nec lobortis sapien.
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Tavoitteet 

asiakaslähtöisesti 

GAS-menetelmällä 

(3 op)
AIKA 31.10. ja 28.11.2018 klo 8.30 – 16.00,

ilmoittautuminen 31.10. klo 8.10 – 8.30

PAIKKA Seinäjoki, Kalevankatu 35, Kampustalo, luokka C1056

KOHDERYHMÄ  Terveysalan- ja sosiaalialan ammattilaiset

TAVOITE GAS-menetelmä on kuntoutuksen tavoitteen asettamisen ja 

arvioinnin menetelmä. Koulutuksen käytyään kurssilainen 

ymmärtää, mikä GAS-menetelmä on ja osaa laatia kuntoutuksen 

tai hoidon tavoitteita, tarkistaa niitä ja arvioida niiden 

toteutumista asiakaslähtöisesti GAS-menetelmää 

hyväksikäyttäen. 

SISÄLTÖ Opiskelu sisältää ennakkotehtävän ja käytännön työhön sovellettavia 

välitehtäviä. Koulutus sisältää kaksi koulutuspäivää. Lisäksi yhden 

koulutuspäivän sisällöt suoritetaan itsenäisenä opiskeluna verkossa. 

Koulutuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä. 

KOULUTTAJAT 

Tarja Svahn, TtM, fysioterapian koulutuspäällikkö 

YHTEYSHENKILÖ Suunnittelija Tuula Salo, tuula.salo@seamk.fi, p. 040 830 2386

HINTA 390 € + 93,60 € (alv 24 %) yhteensä 483,60 € sisältäen 

koulutusmateriaalin sähköisenä sekä kahvin

ILMOITTAUTUMINEN  koulutukseen viimeistään 10.10.2018   

taydennyskoulutus@seamk.fi tai p. 040 830 2371 tai 06 415 6087. EPSHP:n

henkilöstön ilmoittautumiset HR-työpöydän kautta. Pyydämme mainitsemaan 

erityisruokavalioista ilmoittautumisen yhteydessä.

PERUUTUSEHDOT

Osallistumisen peruuntuessa viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen perimme 50 % koulutuksen hinnasta.

Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan koulutuspäivänä tai osallistuja ei saavu koulutukseen, perimme

koko koulutushinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa. Mikäli esteenä on sairaus, josta toimitetaan

terveydenhoitajan tai lääkärintodistus viikon sisällä koulutuspäivästä, veloitetaan 20 % koulutuksen

hinnasta.
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